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        Αξίζει να συνοψίσουµε για το ποια είναι σήµερα η κατάσταση που 
διαµορφώνεται µέσα στα ιδρύµατα σε ότι αφορά τα προγράµµατα σπουδών, λόγω 
της πληθώρας των αλλαγών στα προγράµµατα σπουδών κυρίως µέσω των 
εκάστοτε κοινοτικών κονδυλίων. Αλλαγές που δεν µπορούν να ερµηνευθούν 
αποσπασµατικά, ούτε ξεκοµµένες από τη γενικότερη κατάσταση στην εκπαίδευση. 
Είναι γενικό χαρακτηριστικό της πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων 
και ΕΕ η διαστρέβλωση της επιστηµονικής γνώσης µέσω των «ευέλικτων» 
προγραµµάτων σπουδών, διαποτισµένων από µιας χρήσης γνώση 
(ουσιαστικά φθηνή κατάρτιση), στο µοντέλο των δυο κύκλων.  

Έτσι, από τη µια, έχουµε τη δηµιουργία νέων τµηµάτων και αλλαγή 
προγραµµάτων σπουδών µε χαρακτηριστικά κατάρτισης (βλ. Ι∆ΒΕ). Τέτοια 
παραδείγµατα είναι το Τµήµα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Αθλητισµού στη Σπάρτη ή το 
ΤΕΙ σχεδιασµού Ένδυσης στο Κιλκίς. Συνήθως αντιµετωπίζουµε τη συρρίκνωση 
βασικών µαθηµάτων ή την προσθήκη µιας χρήσης στενών µαθηµάτων ή αλλαγές 
τίτλων που προϊδεάζουν για µιας χρήσης µαθήµατα. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα στο Γεωπονικό πανεπιστήµιο της Αθήνας της σύµπτυξης µαθηµάτων µε 
αφαίρεση βασικής ύλης και αφαίρεση των εργαστηρίων τους (συγκεκριµένα τα 
µαθήµατα Μορφολογία Φυτών και Φυσιολογία Φυτών, αντικαταστάθηκαν από το 
µάθηµα Συστηµατική και Γενική Βοτανική. Αντίστοιχη αλλαγή έγινε και στα 
µαθήµατα Ζωολογίας και Εντοµολογίας). 

  Είναι φανερό ότι τέτοια τµήµατα οδηγούν τους αποφοίτους τους στην 
ανεργία λόγω της ανύπαρκτης κοινωνικής και επαγγελµατικής τους αποστολής, 
ενώ τέτοιες αλλαγές στα προγράµµατα υποβαθµίζουν τις γνώσεις .  

                Υπάρχει επιπλέον το παράδειγµα των ΤΕΙ, που εξακολουθούν να 
παραµένουν «τεχνολογικά», παρά τις µεγαλοστοµίες περί ανωτατοποίησης και 
«ανώτατων προγραµµάτων σπουδών». Στα ΤΕΙ, παρά τη λεγόµενη 
Ανωτατοποίηση, δεν έχει ανοίξει καµιά συζήτηση για προγράµµατα σπουδών 
Ανώτατου επιστηµονικού χαρακτήρα. Ίσα – ίσα στο όνοµα του ανταγωνισµού και 
της επιβίωσης των ΤΕΙ παγιώνεται το κυνήγι δεξιοτήτων, γίνεται δόγµα το: «ό,τι 
θέλει η αγορά». Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όπου 2 
µαθήµατα αντικαταστάθηκαν µε µαθήµατα ΙΕΚ! Επίσης ενδεικτικό, για τα ΤΕΙ, είναι 
το παράδειγµα της αλλαγής των ωρών ανά εξάµηνο (συνήθως µείωση), 
ανοίγοντας το δρόµο για αφαίρεση απαραίτητων γνώσεων από τις σπουδές. 

 Ταυτόχρονα έχουµε από την άλλη, µια σειρά τµηµάτων και πρ. σπουδών 
µε γενικόλογο σεµιναριακό χαρακτήρα που καταλήγουν σε εφήµερες γνώσεις 
και µε ακαθόριστη κοινωνική αποστολή. Παραδείγµατα τέτοιων τµήµατα είναι το: 
Επιστηµών της θάλασσας, Τµήµα επιστηµών της τέχνης, Τµήµα περιβάλλοντος, το 
Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών κα. Οι αλλαγές στα προγράµµατα σπουδών που 
οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση είναι το «χύµα» και στην λογική του 
«ελεύθερου» εξατοµικευµένου προγράµµατος σπουδών. Όπως το Ιστορικό και η 
Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη, όπου το πρόγραµµα σπουδών του δεν έχει 
συγκροτηµένο σε εξάµηνα πρόγραµµα µαθηµάτων αλλά ο καθένας επιλέγει όποιο 
µάθηµα θέλει όποτε θέλει!  

Η δεύτερη αλλαγή που παρατηρείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 
αντικατάσταση µαθηµάτων µε σεµινάρια ή σεµινάρια µε διδακτικές µονάδες.  

Συνολικά, λοιπόν, υπάρχει µια προσπάθεια οι σπουδές να µην οδηγούν σε 
επιστηµονική ειδίκευση µέσω της άµεσης υποβάθµισης των προγραµµάτων 
σπουδών. Επιδιώκουν µε αυτό τον τρόπο την παραγωγή της αυριανής στρατιάς 



ανειδίκευτων εργαζοµένων µέσα από αντίστοιχα υποβαθµισµένα προγράµµατα 
σπουδών. Αυτοί θα αποτελούν το αυριανό ακόµα φθηνότερο και ακόµα πιο 
ευέλικτο εργατικό δυναµικό, θυσία στο βωµό των συµφερόντων του µεγάλου 
κεφαλαίου.   

Αυτές οι αλλαγές νοµιµοποιούνται δήθεν από τη θεωρία για την «αυταξία» 
της γνώσης, σύµφωνα µε την οποία η γνώση έχει µια ανεξάρτητη από 
συγκεκριµένους σκοπούς αξία, που σε τελευταία ανάλυση καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι οι επιστηµονικές σπουδές δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται µε 
συγκεκριµένο επάγγελµα, µπορούν να αποσκοπούν απλά στη χρήσιµη για τη ζωή, 
καλλιέργεια του ανθρώπου. Η θεωρία αυτή µάλιστα αυτή ενισχύεται από το από το 
πλαστό δίληµµα «µόρφωση ή ειδίκευση». Η απάντηση στο θέµα αυτό είναι 
καθαρή. ∆εν υπάρχει διάσταση ανάµεσα στη µόρφωση και την ειδίκευση. Αντίθετα, 
η ολοκληρωµένη µόρφωση πάνω σε ένα επιστηµονικό αντικείµενο είναι η 
επιστηµονική ειδίκευση.   

Σε αυτή λοιπόν τη γενική κατεύθυνση είχαµε και τα πακέτα του ΕΠΕΑΕΚ τα 
οποία ακριβώς επενδύονται µε σκοπό την προσαρµογή των πρ. σπουδών προς τη 
λογική των αποφοίτων-εργαλεία χωρίς πολλά – πολλά δικαιώµατα και απαιτήσεις.   

Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

Όταν λέµε επιστηµονική ειδίκευση εννοούµε την ολοκληρωµένη µόρφωση σε ένα 
επιστηµονικό αντικείµενο σπουδών. Τη διαδικασία, από την αρχή έως το τέλος του 
πρ. σπουδών, της σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη. Ο συνεχής συνδυασµός 
βασικών κοσµοθεωρητικών γνώσεων καθώς και βασικών γνώσεων πάνω στο 
επιστηµονικό αντικείµενο, η εφαρµογή τους αλλά και η εµβάθυνση. Αυτά είναι τα 
στοιχεία που στο σύνολό τους οδηγούν σε µια πραγµατικά επιστηµονική 
ειδίκευση.                                                                                                        
  

Α) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

1) Βασικές γνώσεις πάνω στο επιστηµονικό αντικείµενο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών 
είναι η ύπαρξη µέσα σε αυτό των θεµελιωδών γενικών γνώσεων του 
επιστηµονικού περιεχοµένου στο οποίο αναφέρεται, που αποτελούν τη βάση του. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκειά του το πρόγραµµα σπουδών θα 
διαπνέεται από το συνεχή συνδυασµό των γενικών µαθηµάτων µε πιο ειδικά, της 
σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης µε την εφαρµογή της. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
σε υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών εφοδίων, που εξασφαλίζει ακόµα µεγαλύτερες 
δυνατότητες για να απαιτήσει ο απόφοιτος δουλειά µε δικαιώµατα. ∆εν µπορεί για 
παράδειγµα σε σχολές µηχανικών να µη διδάσκονται µαθηµατικά φυσική και 
χηµεία. Είναι µαθήµατα που αποτελούν βάση του επιστηµονικού  τους 
αντικειµένου.  

2) Βασικές γενικές κοσµοθεωρητικές γνώσεις. 

Οι βασικές γνώσεις του επιστηµονικού αντικειµένου θεωρούµε απαραίτητο 
να συνδέονται µε γενικές κοσµοθεωρητικές γνώσεις. Το σηµερινό πρόβληµα της 
περιχαράκωσης των επιστηµονικών αντικειµένων, αλλά και της σχεδόν 
ανύπαρκτης φιλοσοφικής θεώρησης των επιστηµονικών επιτευγµάτων µπορεί να 
ξεπεραστεί µε την ανάπτυξη της διαλεκτικής, υλιστικής αντίληψης του κόσµου 
µέσα στα Ιδρύµατα. Στη θέση µας αναφέρεται χαρακτηριστικά «Η µετάδοση 
επιστηµονικής κοσµοαντίληψης και διαλεκτικού τρόπου σκέψης, είναι υπόθεση 
συνολική του προγράµµατος σπουδών και των µεθόδων διδασκαλίας που πρέπει 



να διαµορφωθούν έτσι ώστε να αποκαλύπτουν την αλληλοσύνδεση της 
επιστηµονικής γνώσης, την ένταξη των ειδικών νόµων στους γενικότερους, να 
αναδείχνουν τη θέση της κάθε ειδικής επιστήµης στο γενικότερο σύστηµα όχι µόνο 
της επιστήµης αλλά και της παραγωγής και της κοινωνικής ζωής. Γεγονός που 
προϋποθέτει ασφαλώς και τη διδασκαλία βασικών κοινωνικών επιστηµών 
(φιλοσοφία, πολιτική οικονοµία, κοινωνιολογία, ιστορία) καθώς και τη 
µετάδοση θεωρητικών γνώσεων για τον τρόπο οργάνωσης και διεύθυνση 
της κοινωνικής παραγωγής» 

 3) Πρακτική άσκηση. 

          Μια «…σηµαντική πλευρά του προγράµµατος σπουδών και της ίδιας της 
λειτουργίας των ΑΕΙ, είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων σύνδεσης της θεωρητικής 
διδασκαλίας µε την πρακτική κοινωνική δραστηριότητα, µέσα και έξω από το 
Πανεπιστήµιο. …Έξω από το πανεπιστήµιο, µε την άµεση συµµετοχή των φοιτητών 
στην κοινωνική παραγωγική εργασία, όχι για να τους εξοικειώσει στην υποταγή, 
όπως γίνεται σήµερα, αλλά για να τους µεταδώσει την ικανότητα οι ίδιοι αύριο να 
αναλάβουν το έργο της διεύθυνσής της για σκοπούς προοδευτικούς. Με την 
πρακτική άσκηση, κάτω από την καθοδήγηση του πανεπιστηµίου, που θα ξεκινά 
από την εργασία του απλού εργάτη και θα φτάνει στο τέλος των σπουδών σ’ 
εκείνη της αυτόνοµης επιστηµονικής εργασίας».* Τα παραπάνω είναι «βασική 
προϋπόθεση µιας πολύπλευρης πνευµατικής, πρακτικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων.»* την «…κοινωνική ωριµότητα µέσα 
από την κατανόηση του κόσµου της εργασίας και των κοινωνικών σχέσεων»*. Άρα 
η λογική της ΠΑ είναι η γνωριµία του αυριανού εργαζόµενου µε την θέση και το 
ρόλο του στην παραγωγή. Οπότε θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, για όλους τους 
φοιτητές και όχι όπως µπαίνει σε κάποια Π.Σ σαν επιλογής έναντι δυο ή τριών 
µαθηµάτων.   Με βάση και τα παραπάνω πρέπει παράλληλα µε την εφαρµογή της 
ΠΑ να απαιτήσουµε την πληρωµή των φοιτητών που την εκπονούν στο ύψος του 
µισθού του ανειδίκευτου εργάτη καθώς και την πλήρη ασφαλιστική τους κάλυψη. 
Τέλος, πρέπει να επιδιώκουµε να γίνεται ως επί το πλείστον σε δηµόσιες 
επιχειρήσεις µιας και αυτό δεν µπορεί να επιτυγχάνεται πάντα στις σηµερινές 
συνθήκες.   

 4) Εµβάθυνση- ∆ιπλωµατική Εργασία.  
 

Οι προπτυχιακές σπουδές  πρέπει να έχουν σαν στόχο την εξοικείωση, πέρα 
των άλλων, µε την ερευνητική διαδικασία. Η εµβάθυνση, πρέπει να συνυπάρχει 
στη λογική ενός προγράµµατος σπουδών όπως περιγράφηκε µέχρι τώρα και δεν 
έρχεται να στενέψει το εύρος των σπουδών ούτε να απειλήσει το πτυχίο στη 
λογική της διάσπασής του. Είναι απαραίτητη προς το τέλος των σπουδών, η 
εµβάθυνση στη γνώση σε ένα τοµές του επιστηµονικού αντικειµένου. «Η 
εµβάθυνση αυτή αποτελεί όρο για την προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας»*. 
Για να συµβεί όµως αυτό, απαραίτητη για όλα τα προγράµµατα σπουδών είναι και 
η διπλωµατική – πτυχιακή εργασία.   

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ  

 Οι µεταπτυχιακές σπουδές «…Πρέπει να ανήκουν σε ένα ενιαίο κύκλο και 
να οδηγούν αποκλειστικά σε διδακτορικό δίπλωµα. Η διάκρισή τους από τις 
προπτυχιακές σπουδές βρίσκεται στο ότι στις µεταπτυχιακές σπουδές το βάρος 
δίνεται στην παραγωγή νέας γνώσης, ενώ αντίθετα στις προπτυχιακές, στην 
κατάκτηση της ήδη παραγµένης»*. 

 Με αυτή την έννοια, η ύπαρξη των µεταπτυχιακών ειδίκευσης υποβαθµίζει 
της προπτυχιακές γνώσεις. Γι’ αυτό κατά τη γνώµη της οι µεταπτυχιακές σπουδές 
πρέπει να οδηγούν αποκλειστικά στην παραγωγή της γνώσης, δηλαδή σε 



διδακτορικό. Σήµερα, γενικεύεται η ύπαρξη των µεταπτυχιακών ειδίκευσης σε 
βάρος των προπτυχιακών σπουδών (πανελλαδικά υπάρχουν 320 µεταπτυχιακά 
προγράµµατα!). 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ : Η ΜΟΝΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ. 

          Κοµβικό είναι το ζήτηµα της πάλης για ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Ενιαία 
Ανώτατη Εκπαίδευση, η ίδρυση της οποίας απαιτεί επιστηµονική συζήτηση για 
των καθορισµό των επιστηµονικών αντικειµένων (µέσω µιας πλατιάς συζήτησης 
πανεπιστηµιακών, λαϊκών φορέων) µε τα οποία θα ασχολούνται τα προγραµµάτων 
σπουδών «…ώστε παράλληλα µε της αναγκαίες µεταξύ της διαφοροποιήσεις, να 
ανταποκρίνονται ενιαία της πραγµατικές ανάγκες της επιστηµονικής και κοινωνικής 
προόδου»*. Θα διευκρινιστεί δηλαδή «…µε τι ασχολείται, τι µελετά ποιος είναι ο 
κύκλος των βασικών προβληµάτων που λύνει, το επιστηµονικό αντικείµενο που 
διδάσκεται σε κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα. Συζήτηση που ασφαλώς δε θα γίνει στο 
κενό αλλά θα πάρει υπ’ όψη της τη διαµορφούµενη πραγµατικότητα, χωρίς να 
υποταχθεί σε αυτή»*. Η συγκρότηση της ΕΑΕ στην υπηρεσία των σύγχρονων 
λαϊκών αναγκών και της εξέλιξης της επιστήµης, θα εξασφαλίζει υψηλού 
επιπέδου επιστηµονική ειδίκευση για όλους αδιάκριτα της φοιτητές. Χωρίς 
αναχρονιστικές διακρίσεις σε πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή – 
τεχνολογική, που αναπαράγουν της αλληλοκαλύψεις και την ανισοτιµία των ΑΕΙ-
ΤΕΙ. Χωρίς κατηγοριοποιήσεις ανάµεσα στα ιδρύµατα τα τµήµατα και της 
αποφοίτους. Χωρίς τον αντιεπιστηµονικό, ταξικό, διαχωρισµό των σπουδών σε δυο 
κύκλους (προπτυχιακό-µεταπτυχιακό). Ανώτατη Εκπαίδευση που θα έχει ένα 
σκοπό: να διαµορφώνει βαθιά καλλιεργηµένους επιστήµονες, που θα σκέφτονται 
και θα δρουν επιστηµονικά σε όλα τα επίπεδα και όχι µονοδιάστατα στο 
αντικείµενό της. Ικανούς να αντιµετωπίσουν δηµιουργικά της µελλοντικές ανάγκες 
της παραγωγικής και κοινωνικής πράξης, συµβάλλοντας καθοριστικά, µε της 
ειδικές και γενικές γνώσεις και την προσωπικότητά της στο συνειδητό 
µετασχηµατισµό της φυσικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, σε όφελος του 
«συνόλου» και όχι µιας µόνο τάξης. 

 


